
                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
QUAL É O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA 
EM DECORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM 
NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO ? 
 
O ordenamento jurídico brasileiro1 confere às empresas de energia elétrica a 
autorização para promover Desapropriações e Servidões de Passagens visando à 
prestação do serviço público de energia elétrica na forma prevista em lei, nas 
normas técnicas aplicáveis e no contrato de concessão.  Portanto, na implantação 
das instalações de redes elétricas e subestações, por exemplo, as empresas 
concessionárias utilizam desses institutos jurídicos em favor do Estado para 
atender a fatores de interesse público; devendo, para tanto efetuar a justa 
indenização, como forma de reparação dessa intervenção do Estado na 
propriedade privada. 
 
Dai surge à discussão para saber qual é o tratamento tributário que se dá ao 
pagamento dessas indenizações feitas pelas concessionárias.    Incide Imposto de 
Renda ?   
 
Bem, no que se refere ao instituto da Desapropriação à jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça2 firmou-se no sentido da não-incidência da exação sobre as 
verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por 
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, porquanto não 
representam acréscimo patrimonial. 
 
Já quanto ao instituto da servidão de passagem não encontramos nenhuma 
manifestação direta dos Tribunais Superiores a respeito da incidência ou não do 
imposto de renda sobre a indenização advinda da restrição de uso e gozo total do 
direito do proprietário na exploração de sua propriedade.  Em matéria de 
precedentes na jurisprudência, no momento, o que encontramos foram decisões no 
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 - Art. 175 CF/88 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos   -    Art. 31 da Lei Federal nº 8987/95 - VI - promover as desapropriações e 

constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;   Art. 40 do Dec-Lei nº  

3.365/41 -  O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei 
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 Precedentes STJ : AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro  CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA,  DJ 31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp 673273/AL, Rel. 

Ministro  LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz 

Pereira, DJ 19/12/1997. 



                                                                                                                                                                        

âmbito da Justiça Federal3 e do antigo Conselho de Contribuintes4, atualmente 
CARF, que reconhecem a natureza indenizatória do valor recebido pelo particular 
em decorrência de servidão de passagem, afastando a tributação relativa ao 
imposto de renda. 
 
Entretanto, para o Fisco Federal, na servidão de passagem, o proprietário do 
imóvel suporta limitações em seu domínio, mas não perde o direito de propriedade 
e não ocorre alienação do bem; portanto, o valor recebido a título de indenização é 
tributável na fonte, no caso fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento 
mensal (carnê-leão), no caso de pagamento efetuado por pessoa física e na 
declaração. 
 
A pergunta feita no site da Receita Federal do Brasil, no campo Pergunta e 
Resposta do Ano Calendário de 2010 – Exercício 2011, que recebe o nº 206 – Qual 

é o tratamento tributário da indenização recebida em decorrência de constituição de 

servidão de passagem ?    A resposta dada pelo Fisco é a seguinte : “Na servidão o 

proprietário do imóvel suporta limitações em seu domínio, mas não perde o direito 

de propriedade. Não ocorre, portanto, a alienação do bem. Assim, o valor recebido a 

título de indenização decorrente de desvalorização de área de terras, para 

instituição de servidão de passagem (ex.: linha de transmissão de energia elétrica), 

bem como a correção monetária incidente sobre a indenização, é tributável na fonte, 

no caso de fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal (carnê-

leão), no caso de pagamento efetuado por pessoa física e na declaração.”. 

 
Portanto, para o Fisco Federal, o não recolhido do imposto de renda sobre o valor 
da indenização recebida pela servidão de passagem e o seu registro na Declaração 
Anual de Ajustes (DIRPF) do proprietário do imóvel como rendimento isento ou 
não tributável, caracteriza omissão de rendimentos tributáveis, ficando o 
contribuinte sujeito ao pagamento do tributo e as penalidades previstas em lei. 
 
O fato é que esse entendimento da Receita Federal do Brasil tem impactado 
negativamente nas negociações dos valores das indenizações que ocorre entre as 
empresas concessionárias e os proprietários dos imóveis que serão afetados pela 
servidão de passagem. 
 
Assim, cabe à empresa concessionária estar atenta para essa interpretação da 
Receita Federal, até porque, segundo o Regulamento do Imposto de Renda - 
RIR/99 (Decreto nº 3.000/99) o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF é uma 
obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica está obrigada a reter do 
beneficiário da renda o imposto correspondente. 
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 Processo Originário nº 2005.61.00.021096-0 TRF – 3ª Região (em 12.02.2011 – juntada de petição de contra-razões, em Resp).  
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 Processo  Originário 2008.80.00.005725-7 – TRF – 5ª Região  (com decisão transitada em julgado em 18.10.2010) 



                                                                                                                                                                        

Ainda, importante dizer que segundo norma prevista no art. 722 do RIR/99, “A 

fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha 

retido (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 103).  Parágrafo único.  No caso deste 

artigo, quando se tratar de imposto devido como antecipação e a fonte pagadora 

comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração, aplicar-se-á 

a penalidade prevista no art. 9575, além dos juros de mora pelo atraso, calculados 

sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do 

recolhimento deste.”.   Estes são os riscos assumidos pela empresa concessionária 
na ausência de retenção do imposto de renda, mesmo que o tributo seja recolhido 
por quem recebeu a indenização pela servidão de passagem.  
 
No entanto é importante questionar aqui, se o entendimento da Receita Federal - 
de que o montante da indenização pela servidão de passagem é de renda ou de 
acréscimo patrimonial -  tem fundamento em nosso ordenamento jurídico ?     
 
Acreditamos que não ! 
 
Conforme já dissemos linhas atrás, especificamente em relação às servidões 
administrativas  (análogo aos casos de desapropriação), a Justiça Federal vem 
reconhecendo a não-incidência do imposto de renda, com sólidos argumentos 
jurídico.   
 
Na análise da questão posta, importa salientar que o imposto sobre a renda, de que 
trata o art. 153, III da Constituição Federal, tem a hipótese de incidência definida 
no Código Tributário Nacional – CTN, notadamente, no artigo 43, incisos I e II.   
Vale dizer: tem que existir “ ... renda, assim entendido o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos;” (inciso I)  ou  “ ... proventos de qualquer 

natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso 

anterior.” (inciso II). 
 
Sem dúvida que a indenização paga teve como justificativa a menos valia do imóvel 
afetado devido o gravame que importou em limitação ao poder de uso da 
propriedade.  Tanto é assim, que as empresas expropriantes oferecem preço 
indenizatório na proporção da limitação do uso e gozo do direito do proprietário, o 
que evidencia nitidamente natureza compensatória desta verba e sobre ela não 
deve incidir imposto de renda. 
 
Na servidão de passagem a indenização paga não significa produto de capital, nem 
de trabalho ou da combinação de ambos, não caracteriza acréscimo patrimonial, 
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 Art. 957 do RIR - Art. 957.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade 

ou diferença de imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 44): I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou 

recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de 

declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; 

 



                                                                                                                                                                        

muito pelo contrário, caracteriza sim menos valia do patrimônio em face do 
gravame que importa em limitação ao poder de uso da propriedade.    Desta forma, 
diante do que estabelece artigo 43, incisos I e II do CTN, o enquadramento dessas 
indenizações como renda ou acréscimo patrimonial não se sustenta perante os 
Tribunais. 
 
Concluindo, tem-se que, o pagamento pelas empresas concessionárias de 
indenizações pela constituição de servidão de passagem ou de desapropriação não 
podem ser enquadradas como renda ou como acréscimo patrimonial a descoberto, 
dada a natureza compensatória desta verba que visa apenas à reposição na medida 
do prejuízo causado ao particular; portanto, fora do campo de incidência do 
imposto de renda, restando apenas às empresas concessionárias adotar as cautelas 
jurídicas em face da vigente interpretação da Receita Federal do Brasil. 
 
De Curitiba, para São Paulo, em 17 de março de 2011 
 
Delvani Alves Leme 
Coordenador do Comitê Jurídico Tributário da ABCE 


